
 

 

Wandelen met Hagar en Ismaël. 
 
Vandaag gaat het over een ander soort wandeling. Meestal wandel je omdat je het 
leuk vindt, maar voor Hagar is het geen pretje. Zij is weggestuurd en is niet meer 
welkom thuis. Samen met haar zoon Ismaël moet ze op weg. Ze dwalen door de 
woestijn; maar God ziet hen en helpt hen. God is een God die mensen ziet. 
 
 
Uit Genesis 16 en 21:  
Abraham en Sara hebben nog geen zoon. God had Abraham beloofd dat hij zoveel 
nakomelingen zou krijgen als er sterren aan de hemel zijn, maar daar is nog niks 
van gekomen. Zijn vrouw Sara is al oud. Daarom slaapt Abraham met Hagar, de 
slavin van zijn vrouw, want een zoon moet er hoe dan ook komen. Hagar krijgt 
een zoon, Ismaël. 
 
Dan gebeurt er toch nog een wonder. Sara krijgt ook een zoon, Isaak. Nu wordt 
het eigenlijk te druk in huis. Ismaël mag dan wel de eerstgeboren zoon van 
Abraham zijn, maar Isaak is de eerste zoon van Abraham en Sara samen. Dat 
zorgt voor spanningen en jaloezie. Er kan er maar één de lieveling zijn! Daarom 
stuurt Abraham Hagar en haar zoon Ismaël weg. Hagar is niet met Abraham 
getrouwd; zij is alleen maar de slavin van Sarah en heeft daarom geen rechten. 
 
Op weg in de woestijn raken ze verdwaald. Ze zijn moe en het drinken is op. Net 
wanneer Hagar denkt dat Ismaël dood zal gaan van de dorst, ziet ze in de verte 
een waterput. Hagar is dankbaar dat haar zoon nog leeft en zegt: “ook al laat 
Abraham ons in de steek, God laat ons niet in de steek. Hij is ook jouw God, 
Ismaël. Jij zal ook het begin zijn van een groot volk!” De nakomelingen van 
Ismaël worden de Ismaëlieten genoemd, de voorvaders van de Arabieren.  
 



 
Dit verhaal staat vol emoties:  
 
-Belofte: Je moet doen wat je belooft. En je moet erop vertrouwen dat als 
iemand je iets belooft dat dit dan ook gebeurt. Denk jij goed na voordat je iets 
belooft, en kom jij je beloftes meestal na? 
 
-Even geduld!  
Sara had geen geduld. Maar soms is dat wel nodig als je iets bijzonders voor 
elkaar wilt krijgen.  
Probeer dat met dit proefje. Je hebt nodig: - een diep bord - water - twee 
velletjes wc-papier - een paperclip - een klok. 
De paperclip kan alleen blijven drijven als de oppervlaktespanning van het 
water niet gebroken wordt. Als je de paperclip er met je vingers in het water 
legt, verbreek je de oppervlaktespanning en zal de paperclip zakken.  
Door hem op het wc-papier te leggen, dat met een beetje geduld naar de bodem 
zakt, kan het wel. De paperclip wordt dan gedragen door het water. 
Ben jij een geduldig mens? Waar kun jij absoluut niet op wachten? 
 
-Twijfel: Sarah en Abraham twijfelen of God zich aan zijn belofte houdt, dat 
Sarah een zoon zal krijgen. Denk je dat jij ook zou gaan twijfelen, als je zo lang 
moest blijven wachten op iets dat steeds maar niet gebeurde? 
 
-Jaloezie: Ismaël is jaloers op Isaak omdat hij nu niet langer de enige zoon van 
Abraham is. Sara is jaloers op Hagar omdat ook zij een kind heeft van dezelfde 
vader. Heb jij broers of zussen? Zijn jullie wel eens jaloers op elkaar? Vind je 
het vervelend als je iets moois hebt, of als je iets knaps kunt, en je blijkt niet de 
enige te zijn? 
 



 
Weggestuurd worden is niet leuk en gebeurt meestal omdat je ergens niet bij 
hoort; omdat je moet vluchten voor gevaar. Jij bent misschien ook wel eens uit 
de klas gestuurd omdat je iets deed wat niet mocht.  
 
Hagar werd weggestuurd omdat zij met haar zoon “teveel” was! Er kon maar 
één zoon het eerstgeboorterecht hebben en haar zoon was geen wettige zoon. 
Dus toen Sarah toch een zoon kreeg moest Abraham Hagar met haar zoon 
wegsturen. 
 
In het dierenrijk gaat het er soms ook zo hard aan toe. Dieren worden verstoten 
door de groep als zij teveel zijn of als zij zwak of ziek zijn.  
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
Een gebedje  

dat van Hagar en Ismaël zou kunnen zijn: 
 

Ik noem U: 
God-die-mij-ziet. 

Niet als een stalker 
die op mij loert. 

Niet als een vage kennis 
die mij volgt op Facebook. 
Niet als een scheidsrechter 

met een rode kaart in zijn zak. 
Nee, een God 

die mij helemaal kent, 
en die helemaal van me houdt. 

Die elke ochtend 
als ik uit bed stap denkt, 

“fijn dat je er bent” 
en elke avond 

als ik ga liggen zegt, 
“doe jij je ogen maar dicht, 

ik blijf wel wakker. 
Morgen zien we elkaar weer. 

Ik kijk ernaar uit.” 
                                                                                                                                                     MF 

 
 
 
 



 
                Lukt het om Hagar bij de Waterput te brengen? 

 
 


